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Ik stadsgids van Helmond

ben en via de voormalige Annaparochie (nu
Annatheater) betrokken ben geweest bij het
bewoond raken van de buurt. Ik vertel graag
over Helmond en mijn wijk, het delen van
mijn kennis via Bij Buurten doe ik dan ook
met plezier.

6 Mijn huis en ik
‘Een beetje vreemd,
maar wel lekker!’
13 Belasting zaait
verwarring rond
Huurtoeslag

Bij Buurten.
woCom stelt uw nieuwe redactie voor
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bij buurten wocom

Magazine wordt krant,
woCom wil Bij Buurten
Het is duidelijk. WoCom slaat een andere weg in met de huur-

met eender welk ander talent of uit de hand gelopen hobby.

dersuitgave. Waar u tot vorig jaar een luxe magazine van ons

Daar hebben we veel respons op gekregen. Enthousiaste men-

gewend was, zit u nu met een krant in handen. Dat is niet al-

sen die graag hun steentje bijdragen aan deze krant. Allemaal

leen om te zien een groot verschil. Een krant is ook goedkoper

gewone huurders die vinden dat wonen een belangrijk onder-

en f lexibeler te produceren en dat is in deze tijden een f linke

deel van goed leven is.

sprong voorwaarts.
Met deze mensen zijn we aan de slag gegaan en het resultaat
Maar er waren nog belangrijkere redenen om tot deze ver-

heeft u nu dus in handen. In de krant stellen we deze ‘buurt-

andering over te gaan. Dat kunnen we misschien het beste

redacteuren’ aan u voor en bij alle artikelen waaraan ze hebben

uitleggen door bij de naam van deze krant te beginnen: Bij

gewerkt staan ze vernoemd. Kijk goed, de kans is groot dat u

Buurten. Daaruit spreekt de absolute wil van woCom om op

er één of meerderen herkent.

wijk- en zelfs straatniveau op de hoogte te zijn en te blijven
van wat er speelt bij onze huurders.

Het kan nog
Mocht u nu, met Bij Buurten in de hand, denken: “Dat wil

Huurders doen mee

ik ook wel”, dan hebben we goed nieuws. Het kan nog. Een

Dat bereik je niet alleen met een ander formaat en een andere

mailtje of telefoontje naar de redactie volstaat voor een eer-

naam. Daar is meer voor nodig. Daarom zijn we gestart met

ste kennismaking. Lees zeker ook het interview met Laurine

een uniek initiatief. We vroegen de medewerking van onze

Corten en Luuk Peters hieronder. Zij zijn namens woCom de

huurders zelf. Want wie weten er nu beter wat er speelt in de

initiatiefnemers en leggen nog eens uit waarom ze zo sterk ge-

wijk dan bewoners zelf.

loven in deze nieuwe, frisse aanpak. Overigens, ook als u niet

Vorig jaar hebben we een oproep geplaatst waarin we alle

als buurtredacteur aan de slag wilt, bent u van harte uitgeno-

huurders gevraagd hebben om hun medewerking aan Bij

digd om te reageren. Voor ons een mooie aanleiding om even

Buurten te verlenen. Als journalist, fotograaf, illustrator of

bij te buurten.

Dichterbij de huurders
Laurine Corten en Luuk Peters zijn bij woCom verantwoordelijk voor de communicatie en
de initiatiefnemers van Bij Buurten. “Wij hebben onszelf de opdracht gesteld om beter met
onze huurders te communiceren en wat werkt nu directer dan de huurders erbij te betrekken” zegt Laurine. “En dat liep vanaf het begin hartstikke goed. We hebben nu maar liefst
negen huurders in de redactie en dat worden er vast meer na deze eerste uitgave. Zij zijn
onze ogen en oren in de wijken en de lezers zullen dat gaan zien en merken” vult Luuk aan.
“Het is wel een avontuur voor iedereen. Niet alleen voor ons natuurlijk maar vooral ook
voor de nieuwe redactieleden. Ineens zijn er duizenden mensen die zien en lezen wat je hebt
gemaakt. Dat is behoorlijk spannend maar ook erg leuk. We zijn benieuwd hoe onze huurders reageren. Wij zijn in ieder geval tevreden over het eerste nummer in de nieuwe opzet”,
besluit Laurine.
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WoCom komt in de zomer
met nieuwe website

WoCom introduceert
nieuwe slogan
mensen. wonen. leven.

WoCom is vernieuwd, en dat laten we u graag zien. De

Zoals u in deze krant ziet houdt woCom van een men-

nieuwe slogan ‘mensen. wonen. leven.’ geeft aan dat wij

selijke, persoonlijke aanpak. Deze nieuwe Bij Buurten is

lekker wonen als de basis van goed leven zien. We verta-

een duidelijk voorbeeld van hoe we met u willen commu-

len dat in onze middelen en door de samenwerking met u

niceren. Daar hoort ook een nieuwe slogan bij: mensen.

als huurder op te zoeken. Deze nieuwe huurdersuitgave is

wonen. leven. Want dat is waar het bij ons om draait.

daar een mooi voorbeeld van. De lijn die we hiermee inzet-

Goed leven begint immers met goed wonen. Daar zetten

ten, zullen we ook vertalen naar de website. Die wordt veel

wij ons met elkaar voor in, u en wij. Iedere dag. Mensen

belangrijker in de informatievoorziening aan u, omdat de

Deze zomer gaat de nieuwe website live en ook daar zult u

voor mensen. Voor goed wonen. En lekker leven.

huurdersuitgave nog maar drie maal per jaar verschijnt.

onze huurdersredactie terugzien. Daar kunt u overigens

Onze slogan is de rode draad, die al onze nieuwe en ver-

Gemak staat hierbij voorop. Zodat u straks eenvoudig for-

ook nog steeds deel van uit maken, als u wilt. De site zal

nieuwde communicatiemiddelen met elkaar verbindt.

mulieren kunt invullen, informatie kunt vinden en op elk

veel meer nieuws en informatie bieden en we zullen zor-

Wilt u ook een rol spelen in onze communicatie? Dat kan!

moment van de dag antwoorden vindt op uw vragen.

gen dat u 24 uur per dag zaken digitaal kunt regelen. Wel

Bel vrijblijvend met 0493 49 76 66 of mail uw interesse

zo makkelijk. We houden u op de hoogte.

naar communicatie@wocom.nl.

Patricia Boullart, 39
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Oktober 2002

Fotografie mijn hobby

is en door mee te werken aan ‘Bij Buurten’
krijg je een andere kijk op je buurt, je buren
en het dorp waar je woont. Dat wil ik graag
laten zien via mijn foto’s.

“Een andere kijk
op je buurt”

bij buurten in De regio

NL Doet
woCom huurders
deden mee
Op 16 en 17 maart organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden
organisaties in het land, NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van Neder-

7 mei ledenvergadering
Huurdersbelangenvereniging
De Vaart
Maandag 7 mei organiseert Huurdersbelangenvereniging
De Vaart een algemene ledenvergadering. Alle woComhuurders in Helmond zijn welkom, aangezien zij sinds
2011 automatisch (en gratis) lid zijn van de huurdersbelangenvereniging. De vergadering begint om 19.30 uur
in wijkhuis ’t Patronaat, 2e Haagstraat 40 in Helmond
West. Tijdens de ledenvergadering-nieuwe-stijl leggen
het bestuur van De Vaart en de zes Bewonerscommissies
verantwoording af over de activiteiten in 2011. Daarnaast
zullen zij, samen met u, nieuwe plannen maken voor de
komende periode.

land. NL DOET zet de vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert ieder-

Vanwege de te verwachten grote opkomst, kunt u zich het

een om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Dit jaar deden

beste vooraf aanmelden op secretariaat@bbv-devaart.nl of

er meer dan 300.000 vrijwilligers mee. Overal in het land werd schoonge-

telefonisch bij secretaris Gerard van Kessel, 06 265 984 43.

maakt, geverfd, en getimmerd. Ook dit jaar waren er weer veel uitjes of
gezellige middagen. Op scholen, bij bejaardentehuizen, in de wijk.

Dan bent u verzekerd van een plaats in ’t Patronaat.
Meer informatie over de vergadering en uw Helmondse
huurdersbelangenvereniging: www.bbv-devaart.nl

Dorpsondersteuning in Lierop
De inwoners van Lierop hadden behoefte aan een eigen
vertrouwd steunpunt waar ze terecht kunnen met al hun
vragen op het gebied van zorg en welzijn. Een steunpunt
dat ze kennen en waar ze makkelijk binnen stappen of
naartoe bellen. Dorpsondersteuning Lierop komt met
een oplossing. Zij wil alle vragen over zorg en welzijn oppakken en naar tevredenheid oplossen. Door het aanreiken van tips en adviezen, door zelf de activiteit op te pakken en te regelen, soms middels doorverwijzing naar de
juiste instantie. Vragen waarvoor de inwoners van Lierop
bij het steunpunt terecht kunnen variëren van directe
hulpvragen met betrekking tot lichamelijke verzorging
tot vragen rondom woningaanpassing of hulpmiddelen.
Spreekuur
maandag en donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
Adres
Kloppend hart

met LEV-medewerkers, een verborgen stuk grond van

Henricushof – Offermansstraat 7

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale ini-

woCom omtoverden tot een heuse ecologische tuin.

5715 AM Lierop

tiatieven. Het Oranje Fonds laat met NL DOET zien hoe

“Naast de tuin inrichten, betekende dit vooral erg veel

06 53 66 81 50

belangrijk deze mensen voor de samenleving zijn. Voor

rommel opruimen en schoonmaken. Maar met een mooi

lieropbuurtondersteuning@live.nl

woCom zijn juist deze vrijwilligers het ‘leven’ in haar

aangelegde ecologische tuin als resultaat, die nu door

nieuwe slogan. Zij zorgen voor een leef bare wijk, geven

vrijwilligers uit de wijk wordt onderhouden.” En in de

net dat beetje extra woongenot aan buren en plaatsge-

wijk Houtsdonk heeft woCom een ruimte beschikbaar

Winnaar Kerstpuzzel

noten. Soms alleen, soms in groepsverband maar ook in

gesteld waar mensen uit de f lats elkaar ontmoeten. “Deze

De oplossing van de Kerstpuzzel in het laatste

samenwerking met onze leef baarheidconsulenten.

lege ruimte is door een groep enthousiaste vrijwilligers

woCom Magazine was: Winterlandschap

omgetoverd tot een fris geverfde en gestoffeerde ontmoe-

Winnaar van de cadeaubon van 25 euro is:

tingsruimte.”

A.F.H. Keepers uit Budel

die haar woningcorporatie in de wijk vervult een hele

Beelden zeggen meer dan woorden

belangrijke. “Een corporatie verhuurt niet alleen huizen,

Ook zag zij buurtverenigingen op het Stefanusplein de

ze is betrokken bij de leef baarheid. In al haar facetten.

handen uit de mouwen steken om speeltoestellen op te

Win theaterkaarten
voor De Ruchte!

Natuurlijk is het huis belangrijk, maar de mens achter

knappen en te schilderen, tuinen bij oudere mensen

Draag ook jouw steentje bij aan de nieuwe Bij Buurten.

de huurder vind ik nog veel belangrijker; zit die lekker

zomerklaar te maken en brandgangen schoon en zuiver

Mag jouw achtertuin in ‘De Achterkant van…’ of heb je

in zijn vel of moeten we ergens in ondersteunen. Die per-

te maken. “Zodat de kinderen weer vrij en veilig kunnen

leuke weetjes over of foto’s van jouw buurt, waar wij een

soonlijke aandacht, ja, dat is waar het om draait.”

spelen en ouderen straks weer in een verzorgde tuin van

artikel van kunnen maken? Wil je bloggen over hoe jij

het zonnetje kunnen genieten. En zo kan ik nog uren pra-

woont of heb je andere ideeën voor Bij Buurten? Laat het

ten over deze geweldige initiatieven.”

ons dan weten via communicatie@wocom.nl. Onder de

De mens achter de huurder
Senior leef baarheidconsulent Ans Custers vindt de rol

Ecologische tuin
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Ans was daarom aanwezig bij drie NL Doet activiteiten.

inzendingen verloten wij 4 x 2 kaarten voor De Ruchte

Onder andere in Helmond West waar wijkbewoners, samen

in Someren.

wocom

Bouw eerste
woningen
Buitenhoeve
gestart

Geen spreekuur meer in
Cranendonck
WoCom had een tijd lang elke dinsdagochtend spreekuur
op de Dam in Budel. Er was echter te weinig aanloop om
dit verantwoord door te zetten. Dat betekent niet dat u
niet bij ons terecht kunt met vragen of iets dat u wilt regelen. Dat kan nog steeds door te bellen met ons kantoor in
Someren: 0493 49 76 66.

Fase 1 speeltuin Helmond West
1 april geopend
Uitvoerder Dupré Groenprojecten is in november begonnen met fase 1. De eerste stap van een meerjarenplan
waarin de hele speeltuin de komende jaren wordt aangepakt. Om te beginnen moet de hele asfaltbaan verdwijnen
en dat is gelijk al een stevige klus. Belangrijk is daarnaast
dat het hart van de tuin was opgeruimd, omdat vandaar
uit het nieuw, natuurlijk spelen gerealiseerd gaat worden.
Dit worden heuvels van steen, doorkruist met kanalen en
sluizen. Het water wordt straks met de hand opgepompt
door de kinderen zelf. Wij hopen dan ook dat alle kinderen
van Helmond en de wijde omgeving er weer menig uurtjes

Op zaterdag 4 februari 2012 is de bouw

plezier zullen hebben. De opening vond plaats op 1 april.
het peil van de eerste woningen uit. De heldere blauwe

van de eerste 17 woningen in het project

lucht, de zon en de verse sneeuw leverden idyllische plaat-

Buitenhoeve in het Helmondse Brande-

jes op. De eigen inbreng van de kopers heeft geleid tot
maatwerkwoningen in een prijsklasse van € 215.100,- tot

Bewonerscommissies
gaan samen

€ 299.000,- VON. De variatie in het woningaanbod, van

Op 12 september 2011 hebben de bewonerscommissies van

twee-onder-één-kapwoningen en hoek- en tussenwonin-

Oud en Nieuw West en Rond de Kerk in Helmond besloten

In deze wijk realiseert woCom negen koopwoningen voor

gen tot starterswoningen, hebben een gemêleerde groep

om samen verder te gaan als één commissie. De nieuwe

de sociale sector en in samenwerking met Kalliste een

bewoners samengebracht. Al die mensen hebben, ieder op

naam van deze bewonerscommissie is: Nieuw West.

ruime variatie aan ander koopaanbod.

hun eigen manier, hun woning vorm gegeven.

De belangrijkste aanleiding voor deze samenvoeging zijn

voort feestelijk van start gegaan.

de werkzaamheden die in deze wijken gaan plaatsvinden.
De kopers werden ontvangen in de Brabantse Hoeve, na

Inmiddels is ook de 2e fase, bestaande uit zeven wonin-

Voorzitter van de nieuwe commissie is Jan Peeters,

het welkomstwoord stapte iedereen in de gereedstaande

gen, in de verkoop gegaan. Ook hier behoort het ‘woon

Arbergstraat 46, telefonisch bereikbaar op 0492 55 43 13

Engelse dubbeldekker om naar de bouwplaats te rijden.

klaar’ opleveren tot de mogelijkheden. De eerste wonin-

of 06 14 46 53 79. Secretaris is Gerard van Kessel,

Bij een uitzonderlijk lage temperatuur van -12 graden

gen zijn hier inmiddels al verkocht.

Arbergstraat 50, bereikbaar op 0492 84 52 92

werd iedereen getrakteerd op een heerlijke kop warme
chocolade melk met slagroom en Glühwein.

of 06 26 59 84 43.
Meer informatie over het project is te vinden op
www.bijzonderbrandevoort.nl.

Samen met alle kopers, geïnteresseerden en betrokken
partijen zetten wethouder Stienen en de eerste kopers

Jaarlijkse schoonmaakactie
Apostelwijk

WoCom opent nieuw
servicekantoor in Helmond
Op maandag 2 april 2012 is woCom verhuisd vanuit

Mierloseweg 71

Kanaaldijk Zuid-West naar haar nieuwe servicekantoor

5707 AC Helmond

aan de Mierloseweg 71 in Helmond. Met de vernieuwde

0493 49 76 66

huisvesting, midden in de wijk, kan de woningcorpora-

info@wocom.nl

tie haar bestaande en toekomstige huurders in Helmond
nog beter van dienst zijn.

Openingstijden

Voorzien van kruiwagens, grijpers en vuilniszakken gingen

Maandag t/m donderdag:

bewoners en kinderen de wijk weer in voor de jaarlijkse

“WoCom vindt direct contact en aanwezigheid in de

9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur

schoonmaakactie. Een mooi initiatief met zichtbaar succes

wijk erg belangrijk”, aldus Veronique Nabben, Manager

Vrijdag: 9.00-12.00 uur (’s middags gesloten).

en veel gezelligheid voor alle deelnemers. Groot en klein!

Wonen. “Ons nieuwe kantoor aan de Mierloseweg speelt
daarbij een grote rol. Het nieuwe kantoor zal, nog meer

me t bi jDr a g e n Va n j a n Va n b u S S e l , j a n P e e t e r S

dan voorheen, als ‘woonwinkel’ functioneren.”

e n f r a nk Va n l ie S Hou t
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Mijn huis en ik
‘Een beetje vreemd,
maar wel lekker!’

“Kom binnen, plof ergens neer, koffie?” Het is zondagmiddag, mooi
weer en ik sta op de stoep bij Gaby in Budel-Schoot.
Wanneer je de huiskamer binnenkomt wordt je getroffen door een behoorlijk ‘wow-gevoel’.
Je raakt bijna niet uitgekeken. Waar je ook kijkt, in elke blik vang je wel iets aparts. De muur
beschilderd, heel veel creatieve hoekjes, veel indrukken. En toch, alles is in balans, het past bij
elkaar, maar vooral ook bij Gaby. Het huis is bovendien keurig aan kant. Daar is het, blijkt later,
weekend voor. Zaterdag poetsen, zondag relaxen. T e k s t Dé s ir é e K r a a i j
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f o t o ’ s Pat r ici a Boul l a r t

wocom

“Dit is mijn plek, de huiskamer, hier teken en schilder ik ook.

In juli 2011 is ze gaan samenwonen. “Ik had niet meer ver-

Ik kan me dan helemaal afsluiten van de rest, maar ben ook

wacht dat ik nog iemand zou tegenkomen met wie het zo goed

in staat om ondertussen een film te volgen. De huiskamer is

samen gaat, maar deze laat ik niet meer gaan!”

voor mij de meest sociale ruimte van mijn huis. Het middelpunt. Mijn huis is mijn veilige haven, da’s belangrijk. Zeker na

Groen

een dag hard werken.” Ze heeft van haar huis ook echt haar

De buurt vind ze prima. “Het enige wat ik jammer vind is dat

plek gemaakt. Plannen zijn er nog genoeg. Wat veranderingen

mensen hier soms best hard rijden, terwijl er toch veel men-

in de tuin, planten er bij, een beetje Aziatische sfeer maken.

sen met kinderen wonen. En af en toe kunnen we door de

“Heerlijk om ’s zomers buiten te zitten met de vuurkorf aan.”

vele geparkeerde auto’s hier onze eigen auto niet eens kwijt”.
Hondenpoep is ook zo’n item. “Vooral in mijn voortuin, maar

Gewoon mijn ding doen

ook in het gemeenschappelijk groen van de gemeente. Voor

Veel in huis heeft ze zelf bedacht en zelf gemaakt. “Ik doe pre-

mijn werk ben ik dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van

cies wat in m’n koppie zit, wat ík leuk, mooi of grappig vind en

ons gezamenlijk groen. Je wilt niet weten hoe mijn laarzen en

dat voer ik ook uit. Gewoon lekker mijn ding doen. Met het

kleding er af en toe uitzien door al die hondenpoep. Collega’s

rennen en vliegen van de maatschappij ben ik niet zo bezig.

onder elkaar noemen dat gekscherend ‘bermbommen’. Als ie-

En met geld ook niet. Als ik een keer wat lekkers of leuks kan

dereen een poepzakje meeneemt en de hondenzaken opruimt

kopen, de huur kan betalen en af en toe wat leuks kan doen is

wordt het natuurlijk een ander verhaal. Het is echt een pro-

het goed. Mijn kracht zit vooral in dingen doen die ik zelf leuk

bleem, veel mensen weten misschien ook niet dat je er ziektes

vind, van weinig iets maken! Of een concert of een fancy fair

van kunt oplopen. Om die reden worden mijn collega’s en ik

bezoeken. Dat komt ook omdat ik totaal niet materialistisch

daar elk half jaar op gecontroleerd.”

ben ingesteld. Dat is allemaal buitenkant. De binnenkant van
mensen is veel interessanter. Echte kostbaarheden zitten niet

Ik praat met iedereen

om of aan mensen, maar in de mens zelf. Ik kan ook gemak-

Niet iedereen heeft een makkelijke start in het leven gehad.

kelijk afstand doen van spullen. Met dit huis ben ik best te-

Zo ook Gaby. Ze heeft, vooral door de steun van haar opa, al

vreden, maar of ik hier altijd blijf wonen kan ik niet zeggen.

vroeg geleerd om voor zichzelf op te komen. En is uitgegroeid

Ik leef met de dag. Het leven kan ook zoveel rare wendingen

tot een bijzonder eigenzinnige, maar ook sterke vrouw, die

hebben. Als ik een uitdaging ergens anders in het land zou

precies weet wat ze wil en ook doet wat ze wil. “Mijn moeder

krijgen, wil ik makkelijk weg kunnen. Vandaar dat ik huur.”

was niet de gemakkelijkste”, vertelt ze. “Ik heb zelf mijn weg
moeten vinden. Je kon vroeger maar beter geen ruzie met me

Sinds 2004 woont ze in Budel-Schoot maar ze is geboren en

maken, want ik stond wel mijn mannetje. Toch ben ik heel erg

getogen in Weert. Maar ook de Randstad kent ze. “Ik heb ge-

sociaal, daarom maak ik vrijwel geen gebruik van internet.

studeerd in Den Haag, een mooie stad, zeven jaar conservato-

Ook sociale media is niet mijn ding, ik vind het heel onper-

rium gedaan, slagwerk”.

soonlijk. Jammer hoeveel mensen daar toch een behoorlijk
deel van de dag aan besteden of hoe het iemands leven kan

Heavy Metal

beheersen. Volgens mij is het niet goed voor je relatie. Ik vind

Vanaf haar 11e jaar is ze al met muziek bezig maar ze is gestopt

het veel leuker om gewoon met mensen, tegenover elkaar, te

met drummen toen ze 30 jaar was. “Ik was de eerste vrouwe-

communiceren, in plaats van via een beeldscherm. Door het

lijk drummer in Nederland in een heavy-metal band en heb

werk dat ik doe, kom ik natuurlijk ook met veel mensen in

zelfs nog een half jaar in de band van Anouk mee gedrumd. De

aanraking. Ik praat ook met iedereen. Vroeger deden mensen

muziekwereld ken ik door en door, alles wat ik in die tijd heb

dat vaker dan tegenwoordig, gewoon praten met elkaar. Een

meegemaakt en gezien, behalve natuurlijk de leuke dingen,

eigenschap waarvan ik denk dat mensen dat een beetje afge-

was voor mij toch wel een reden waarom ik er mee gestopt

leerd hebben.”

ben. En ik wil geen publiek bezit zijn. Natuurlijk ben ik nog
wel bezig met muziek, maar dan op een andere manier. En er

“Inmiddels heb ik wel een aantal favoriete uitspraken, maar

zijn zoveel andere leuke dingen die me ook bezighouden.”

er is er één die écht bij mij past: Een beetje vreemd, maar wel
lekker.”
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bloggen
Bennie en Kim

over nieuwe koopwoning

“Helemaal te gek”
Kim Bakker, 29
w oonP l a at S:

Helmond
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i k D o e m e e o m D at:

Bennie Kouwenberg, 33
w oonP l a at S:

2009

Ik het leuk vind om

Helmond

Huurt bij wocom SinDS:
i k D o e m e e o m D at:

2003

Ik het te gek vind dat huurders

actief te zijn voor mijn woonomgeving, op

en kopers van woCom hieraan actief hun steentje

een passende manier. Samen met woCom.

kunnen bijdragen.

wocom

Bennie en Kim zijn een stel. Ze huren op
dit moment een appartement bij woCom.
Binnenkort kunnen ze eindelijk verhuizen
naar hun nieuwe huis in het project Suurhoffstraat. Over deze ‘move’ berichten ze
via alle sociale media nu in ‘Bij Buurten’ en
binnenkort ook op de site van woCom. Dit
zijn hun eerste bijdragen.
“Begin 2011 lazen we dat er in Helmond West nieuwbouw
zou komen en wel de Suurhoffstraat. Op dit moment
huren we een appartement bij woCom naar volle tevredenheid, maar we willen graag iets groter wonen. Dus in
eerste instantie dachten we om daar te gaan huren als we
ingeloot werden. Maar na enkele gesprekken kwam het
onderwerp op kopen uit. Waarom niet kijken of we het

ook nieuw
De Brinkhorst
wordt uitgebreid met
vijf appartementen

kunnen kopen? Bij makelaar Wouter de Vree hebben we
de brochure opgevraagd en we waren heel enthousiast.
Dus we besloten om het traject in te duiken!”
1 september 2011 >> Bennie en Kim @Kavel30Helmond
Net telefoon van makelaar gehad; het is een feit! In week
43 starten ze met de bouw!!!! Super nieuws dus!!!
5 september 2011 >> Suurhoffstraat @Suurhoffstraat
Brief van WoCom ontvangen. De bouw is bevestigd en
2 november zal de officiele handeling worden verricht.
Spannend! Het gaat echt gebeuren! Geretweet door Bennie en Kim
21 oktober 2011 >> Bennie en Kim @Kavel30Helmond
Zojuist zijn wij de trotse eigenaren geworden van een
zandbak!#Suurhoffstraat @Suurhoffstraat #kavel30
21 oktober 2011 >> Bennie en Kim @Kavel30Helmond

Appartementencomplex De Brinkhorst van

Iemand moest de eerste zijn...

woCom in Maarheeze grenst aan woonzorg-

21 oktober 2011 >> Bennie en Kim @Kavel30Helmond
Afspraak met de bouwer staat...! Hihi!
1 november 2011 >> Wouter de Vree @makelaardevree

centrum Marishof. Een mooi thuis voor senioren die zelfstandig kunnen wonen, maar
die hulp en voorzieningen in de buurt willen

Woensdag 2 november is de officiële handeling bij de

hebben. De mensen wonen er graag en er

@Suurhoffstraat. De start van een prachtig #project in

bestaat een wachtlijst van mensen die er ook

#helmondwest Geretweet door Bennie en Kim

heen willen. WoCom heeft daarom besloten

Harrie: “Helaas is overlast niet te vermijden. We hebben met de bewoners gesproken en informeren hen zo

23 december 2011 >> Bennie en Kim @Kavel30Hel-

de onderste verdieping, die tot voor kort

precies mogelijk waar de grootste overlastmomenten

mond Ja ja fundering werd gestort op het moment toen

werd gehuurd door Zuidzorg, te verbouwen

liggen. Op deze momenten zijn ze welkom in Maris-

ik kwam aan fietsen!

tot vijf extra huurappartementen.

15 februari 2012 >> Bennie en Kim @Kavel30Helmond

gaan ondernemen. Ook hebben de bewoners oordopjes
gekregen en wordt er ’s middags rekening gehouden

Vandaag weer naar de Suurhoffstraat geweest! En de
grond is dicht !!! #kavel30 #Suurhoffstraat

hof of kunnen ze op kosten van woCom met elkaar wat

met een rustmoment.”
Overlast voor bewoners
Harrie van Rut, projectleider vanuit woCom: “Het is

Uitbreiding faciliteiten

21 maart 2012 >> We zijn gisteren IN onze woning ge-

niet mogelijk de onderste verdieping precies in dezelfde

De bewoners van de Brinkhorst organiseren zeer regel-

weest!!!! Echt super!!! Vandaag foto’s online knallen!

stijl te krijgen als de bestaande bouw. Deze staat im-

matig allerlei activiteiten. Op hun verzoek is daarom

Hier en op FB!

mers al langer. Daarom heeft woCom architect Christ

de wens voor een toilet in de centrale hal opgenomen

Hoeven gevraagd een mooi ontwerp te maken, waar-

in de bouwplannen. Omdat er meer bewoners komen,

bij de onderste verdieping een aanzicht krijgt dat goed

wordt de stallingsruimte voor scootmobielen en fietsen

aansluit bij wat er al staat.”

uitgebreid. Een uitdrukkelijke wens die nog wordt on-

Volg Bennie en Kim

derzocht, is om buiten ondergrondse afvalcontainers te

t w i t t er .com/# !/Suur Hof f S t r a at
w w w.facebook .com/PageS

De werkzaamheden zijn onlangs gestart en zullen in

S u u r H o f f S t r a at/ 3 2 5 6 3 5 7 6 7 4 7 2 4 9 9

het derde kwartaal worden afgerond. Er moet het nodige

Suur Hof f S t r a at 0 4 92.H Y V eS.nl /

sloopwerk worden verricht, wat heel vervelend is voor

Het project wordt naar verwachting in het derde kwar-

w w w.wocom.nl

de bewoners, waarvan er veel boven de 80 zijn.

taal van 2012 opgeleverd.

plaatsen, omdat deze binnen stankoverlast geven.
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50
Kennedymars
Someren
e

In 1963 stelde de toenmalige president van de Verenigde Sta-

groots gevierd gaat worden. Deze Kennedymars staat bekend

ten, John F. Kennedy, dat iedere gezonde overheidsambtenaar

als één van de grootste en gezelligste wandelevenementen in

in 20 uur 50 mijlen (80 kilometer) moest kunnen lopen. Dat

Zuidoost-Brabant. Die verwachting zal dit jaar zeker weer

is opgepakt in de VS en er werd ook daadwerkelijk een tocht

waargemaakt worden. Naast de maximaal 3500 wandelaars

georganiseerd. Over deze tocht werd een artikel geschreven in

die 80 km lopen, zullen velen kiezen voor het ‘rondje Someren’

Nederland. De toenmalige voorzitter van JOEK Someren, Jan

van 40 km of de Mini Kennedymars van 8 km voor kinderen.

Wijnen, las dit verslag en kwam op het idee om zo’n tocht ook

Op www.kennedymars.nl is alle informatie te vinden over de

in Someren te organiseren. Dat deze beslissing verstrekkende

drie wandeltochten, de jubileumfestiviteiten en natuurlijk

gevolgen zou hebben, was toen nog niet te voorzien.

ook veel informatie voor de bezoekers tijdens het weekend.

Op 7 en 8 juli vindt hier namelijk alweer het 50e kennedy-

Mede door sponsoren als woCom is dit regionale evenement

marsweekend plaats. Een groots jubileum dat in Someren ook

voor iedereen toegankelijk.

Top 5 Koop!
Grensweg 58 Budel

S t. L a m b e r t u s s t r a at 9
Bu d e l- S c h o ot

Pa s t o o r T h i j s s e n l a a n 4 2
Sterksel

Nu met 10% korting op de verkoopwaarde

Zeer aantrekkelijk geprijsd!

Verkoopprijs incl.korting: € 156.150,- k.k.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

• Perceel: ca. 334 m • Inhoud: ca. 300 m

• Perceel: ca. 330 m2 • Inhoud: ca. 315 m3

O pk n a p per o p g ro ot perceel . I n prijs v erl a ag D!
V r a ag p ri j s: € 274 .0 0 0 ,- k . k .

2

3

• Tweekapper • 3 slaapkamers

• Tussenwoning • 4 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1964 • Aanvaarding:

• Bouwjaar: ca. 1964 • Aanvaarding:

in overleg

in overleg

Interesse of wilt u meer weten?

Interesse of wilt u meer weten?

Casa Nostra Makelaardij

Makelaardij Olav

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel

Oude Stationsstraat 8, 5591 JH Heeze

0495 49 57 10, info@casanostra.nl

040 223 33 45, info@makelaardijolav.nl

Noo rderl a an 10
Someren

M i e r l o s e w e g 11 8 J
Helmond

Leuke tussenwoning met berging.

Recent gebouwd, instap klaar

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

• Perceel: ca. 190 m2 • Inhoud: ca. 360 m3

• oppervlak: ca. 83 M2 • Bouwjaar: 2008

Zoekt u een opknapper of een locatie voor nieuwbouw, gelegen op een mooie
plek in het buitengebied, met voorzieningen op loopafstand? Dan hebben wij
een unieke kans voor u in Budel. De woning is traditioneel gebouwd en moet
gemoderniseerd worden aan de eisen van deze tijd.

• Perceel: 2310 m2 • Inhoud: ca. 420 m3 • Vrijstaande woning •
Bouwjaar: ca. 1948 • Aanvaarding: in overleg

Interesse of wilt u meer weten? Casa Nostra Makelaardij
Marktstraat 1b, 6021 CG Budel, 0495 49 57 10, info@casanostra.nl

• Tussenwoning • 3 slaapkamers

• 2 slaapkamers • Eigen parkeerplaats

• Bouwjaar: ca. 1967 • Aanvaarding:

• Aanvaarding: In overleg

in overleg
Interesse of wilt u meer weten?

Broeckx-Praasterink Makelaars

Casa Nostra Makelaardij

Mierloseweg 3, 5707 AA Helmond

Speelheuvelstraat 37a, 5711 AS Someren

0492 54 90 55, helmond@woonplezier.nl

0493 49 23 97, info@casanostra.nl
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Interesse of wilt u meer weten?

Jan van den Eijnden, 59
w oonP l a at S:

Heeze

Huurt al bij wocom SinDS:
i k D o e m e e o m D at:

1977

Ik graag mijn

steentje wil bijdragen voor de
gemeenschap van Heeze-Leende

“Ik wil graag mijn steentje
bijdragen voor de gemeenschap”

bij buurten nieuwS

Bij Buurten met buurtbeheerders Ramzi Gharbaoui en John Ulrich

“Het begon met een
broodje oude kaas.”
De grappen en plagerijen vliegen sneller over de tafel dan Bij Buurten
bij kan houden. Ramzi Gharbaoui (34) en John Ulrich (42) zijn wat dat
betreft aan elkaar gewaagd. Maar er zijn meer gelijkenissen. Beiden
zijn gek op hun werk en genieten van het dagelijkse contact met de
mensen uit hun buurten. Voor Ramzi is dat Helmond en John werkt
in de dorpen (Asten, Someren, Cranendonck, Heeze-Leende) en een
klein stukje Brandevoort.

f o t o Pat r ici a boul l a r t

“Wij praten met mensen en proberen mensen met elkaar

wijkbeheerder maar herkent het beeld. “In kleinere dor-

Zo is ook de band tussen John en Ramzi ontstaan. John:

aan de praat te krijgen… en te houden.” Ramzi is stellig

pen is de sfeer natuurlijk anders dan in Helmond maar het

“Op mijn eerste dag liep het tegen lunch en we wilden een

over wat hij het belangrijkste aan zijn werk vindt. “Veel

is wel een herkenbare lijn. Mensen kunnen meer onderling

broodje pakken. Toen ik vroeg wat Ramzi erop wilde zei

mensen praten niet meer met elkaar en kunnen elkaar dus

oplossen dan ze zelf denken.”

hij dat hij dat aan mij overliet. Het werd een broodje oude

ook niet aanspreken als er eens wat aan de hand is. Terwijl

kaas. Maar Ramzi maakte mij toen vooral duidelijk hoe je

dat eigenlijk normaal zou moeten zijn. Zelf iemand aan-

Ramzi kent na 4,5 jaar zijn pappenheimers wel. In veel ge-

met mensen omgaat. Met vertrouwen.” Met een lachend

spreken als bijvoorbeeld het onkruid 2 meter hoog staat.

vallen weet hij zelfs wie in welke auto rijdt. “Kennen en

“Tot het tegendeel bewezen is” heeft Ramzi, voorlopig, het

Of samen de handen uit de mouwen steken.”

gekend worden. Dat is minstens het halve werk. Daarbij

laatste woord.

John knikt instemmend. Hij is nog maar kort actief als

heb ik als startpunt altijd vertrouwen in de mens.”

Meekijken met het
Klantcontactcentrum
WoCom heeft sinds 9 januari een eigen Klantcontactcentrum (KCC). Met medewerkers die u in de meeste gevallen
snel antwoord kunnen geven. U kunt daar al uw vragen over
wonen kwijt, waaronder natuurlijk uw reparatieverzoeken.
We buurten bij met Jeanne en ze vertelde dat het aantal vragen sterk verschilt per dag, maar dat vorst en regen meestal
tot de meeste telefoontjes leiden.
Andere telefoontjes betreffen vaak mensen die op zoek zijn
naar een woning of onduidelijkheden hebben over betalingen.
Veel zaken regelt het KCC gelijk rechtstreeks met de beheerders zodat één en ander snel in gang kan worden gezet.
Bij het KCC zitten altijd drie mensen voor u klaar voor uw
vragen en op maandag en donderdagochtend zelfs vier.
Jeanne benadrukt overigens dat er geen rare vragen bestaan. In alle gevallen probeert het KCC met een antwoord
te komen. Er werken in totaal vijf dames: naast Jeanne zijn
dat Merian, Tineke, Monique en Christel. Het nummer van
het KCC is 0493 49 76 66. Zet het voor de zekerheid alvast
in uw telefoon. f o t o ’ S Pat r ici a b oul l a r t
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Belasting zaait
verwarring rond
Huurtoeslag
Krijgt u huurtoeslag?

Dan heeft u op dit moment nog

steeds de keus om dit of naar uzelf of direct naar uw woningcorporatie te laten overmaken. In dat laatste geval verrekent de
corporatie de toeslag automatisch met de verschuldigde huur.
Er ligt een wetsvoorstel om de toeslag voortaan alleen nog

Let op! Belastingdienst controleert en verrekent direct
Hebt u tussen 2008 en 2012 teveel toeslag ontvangen, van welke

maar naar de huurder zelf over te maken. De planning was om

soort dan ook? Dan wordt deze direct en automatisch verrekend met

deze wet per 1 januari 2012 in te voeren, maar dit is uitgesteld

de toeslagen die u op dit moment ontvangt of ze worden echtstreeks

tot 1 januari 2014. Dat hebben echter niet alle onderdelen van
de Belastingdienst in de gaten gehad.

ingevorderd. Er wordt daarbij verder niet naar uw huidige situatie
gekeken. Een heel vervelend voorbeeld kan zijn dat u nu werkeloos
bent en huurtoeslag ontvangt. Maar u heeft in 2009 teveel van een
andere toeslag ontvangen. Dan wordt dat nu ingehouden op uw huidige huurtoeslag, waardoor u nu minder te besteden heeft. Heeft u
daarover vragen, bel dan de Belastingdienst.

Toch veranderd
WoCom heeft al veel telefoontjes gehad over de bij- en afschrijvin-

Wijzigingen in uw gezinssituatie? Geef het direct door!

gen van toeslag en huur. Wat blijkt? Een aantal afdelingen van de

Het is van het grootste belang dat u wijzigingen in uw gezinssitu-

Belastingdienst heeft de uitvoering van de wet wèl per 1 januari

atie direct doorgeeft. Het gaat daarbij om kinderen die in of uit

2012 in werking gezet. Gevolg? Verwarring alom. In veel geval-

gaan wonen en alle veranderingen op het gebied van school, werk

len heeft woCom het volledige huurbedrag geïncasseerd, omdat er

en inkomen. Deze hebben namelijk invloed op uw recht op toesla-

geen huurtoeslag is binnengekomen. De verrekening gaat namelijk

gen en de hoogte ervan.

automatisch. Als het goed is, heeft u de huurtoeslag dan op uw eigen rekening ontvangen. Controleer dit!

Inkomsten kinderen tellen mee
Per 1 januari 2012 tellen de inkomsten van uw thuiswonende kin-

Neem contact op met de Belastingdienst

deren mee in het bruto gezinsinkomen. Deze inkomsten kunnen

WoCom heeft geen invloed op de uitkeringen van de huurtoeslag.

dus van invloed zijn op uw recht op huurtoeslag en andere toesla-

Dit ligt bij de Belastingdienst. De Belastingdienst erkent dat er

gen. Van jongeren tot 23 jaar wordt het inkomen boven de € 4527,-

fouten zijn gemaakt. Deze kunnen echter alleen op initiatief van

bruto per jaar meegeteld. Voor jongeren boven de 23 jaar telt het

de huurders zelf worden teruggedraaid. Ontvangt u huurtoeslag

volledige inkomen mee. Het kan zijn dat u daardoor uw recht op

en werd dit voorheen naar de corporatie overgemaakt maar is in

huurtoeslag verliest. In het geval van gescheiden ouders, kan het

januari en/of februari de volledige huur afgeschreven? Dan moet

zijn dat het inkomen van uw kinderen bij beide ouders mee telt.

u actie ondernemen! De snelste manier om uw wijzigingen door
te geven, is online via www.mijntoeslagen.nl. Want als u gebruik

Laat u niet verrassen

maakt van een wijzigingsformulier dat u op moet sturen, kan het

Naast deze wijzigingen zijn er ook wijzigingen in de kinderopvang-

tot wel acht weken duren voor uw wijziging is verwerkt. Heel erg

toeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Zorg dat uw

vervelend, maar woCom kan er helaas niks aan doen.

gegevens kloppen anders wordt u vervelend verrast. Kijk voor meer
informatie op de site van de Belastingdienst. www.toeslagen.nl on-

Belastingdienst controleert ‘kale’ huur

der de paarse button ‘Uw toeslag in 2012’.

Voor de invoering van deze wet, die wel is voorbereid, zijn er gegevens uitgewisseld tussen de Belastingdienst en de corporaties.

Wijzigingen digitaal doorgeven

We hebben meldingen gehad dat de Belastingdienst steeksproefs-

Via www.mijntoeslagen.nl kunt u uw eigen gegevens inzien. Hier

gewijs huurders belt of aanschrijft om de huurprijs te controleren.

kunt u de status van uw meldingen zien en ook zien welke toeslagen

Ze vragen dan naar de ‘kale’ huur. De kale huur is de huurprijs,

naar welke rekening worden overgemaakt. Eventuele wijzigingen

zoals deze op de meest recente brief over de huurverhoging vermeld

kunt u hier vlot doorgeven.

staat. Dat is de prijs zonder servicekosten en vóór de verrekening
van eventuele toeslag.

Heeft u vragen? Zijn er wijzigingen in uw situatie?
Wacht niet en bel de Belastingdienst: 0800 - 0543.
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Rijksmonument
‘t Brouwershuis
breidt uit

Bouw
Hart van
Soerendonk
van start

Het Hart van Soerendonk krijgt dit jaar een nieuw gezicht. Daarmee krijgt de leef baarheid in het dorp een
f linke impuls. Donderdag 9 februari is de bouw van het
project feestelijk van start gegaan. De kinderen van de
naastgelegen basisschool St. Joan en peuterspeelzaal De
Brassertjes speelden daarbij een belangrijke rol.
In gemeenschapshuis Den Donck is gezamenlijk terug
en vooruit gekeken. Na het officiële gedeelte mochten de
kinderen in actie komen. De 175 leerlingen van de speelzaal en de basisschool St. Joan hadden de voorgaande
weken hard gewerkt aan tekeningen waarvan per klas
een bouwdoek is gemaakt. De vrolijke, kleurige doeken
verfraaien de grote bouwhekken die de school afscheidt
van de bouwplaats. Elke klas heeft een bouwdoek gemaakt en ze stonden dan ook enthousiast te springen

Het monumentaal pand ’t Brouwershuis in

toen ze deze doeken zelf mochten onthullen. Door het
lostrekken van groene strikken werden de kunstwerken

Leende, dat ruim zes jaar geleden nog aan

voor iedereen zichtbaar.

een grondige renovatie is onderworpen,
Wat gaat er precies gebeuren?

wordt uitgebreid. WoCom gaat het aangrenzende bedrijfspand

Binnen het project Hart van Soerendonk wordt gemeen-

verbouwen. De

De Schakel. “Naast wonen biedt De Schakel namelijk ook

schapshuis Den Donck uitgebreid. Verder komt er een

horeca krijgt een extra zaal, de dagbeste-

mogelijkheden voor dagbesteding of werken in de horeca

nieuwe multifunctionele gymzaal en bouwt woCom vijf pa-

en de VVV. Hierdoor kunnen mensen met een beperking

tiowoningen (huur) voor senioren. Om een kleine kern als

contacten leggen in een normale werksetting.

Soerendonck leefbaar te houden, is een medische voorzie-

extra woonunits gerealiseerd. Een ingrij-

Dat bevordert de integratie. Die unieke samenwerking zie

ning onmisbaar. Daarom vormt de bouw van een medisch

pende verbouwing omdat aan de buiten-

je goed terug in het ‘Day Kaffee’, onze horecavoorziening

cluster ook onderdeel van dit project. In het cluster worden

die mensen met én zonder beperking samen runnen”, vol-

onder andere de huisartsenpraktijk van dokter Meurs en

gens Slager.

praktijken voor fysiotherapie en logopedie gehuisvest.

Uitbreidingsplannen

Tijdens het officiële gedeelte van de bouwstart heeft

Omdat alle plaatsen in het huidige woongedeelte bezet

locoburgemeester Beerten namens woCom en de gemeen-

zijn, heeft De Schakel uitbreidingsplannen. In het aan-

te Cranendonck een cheque ter waarde van € 750,- over-

Na een grondige renovatie in 2005 en 2006 biedt het

grenzende bedrijfspand komen een dagbestedingsruim-

handigd aan Sjaak Somers, voorzitter van Den Donck.

rijksmonument onderdak aan Stichting De Schakel. Dit

te, een aanvullende horecazaal en zes extra woonunits,

Deze cheque wordt gebruikt voor de inrichting van het

is een leef- en werkgemeenschap waar mensen met een

waardoor er meer mogelijkheden zijn om mensen met een

Eetpunt in het nieuwe gemeenschapshuis.

verstandelijke of psychosociale beperking samen wonen

beperking een woonplek te bieden. “Vanwege het monu-

en werken met mensen zonder beperking. De stichting

mentale karakter van ’t Brouwhuis en mogelijke overlast

Eind 2012 zal de bouw gereed zijn. Daarna wordt de

huurt dit onderkomen van woCom, die het monumentale

voor de huidige bewoners, heeft woCom de verbouwing

huidige gymzaal gesloopt en zullen het schoolplein en

Brouwershuis in 2005 heeft aangekocht, gerestaureerd

tot op detail voorbereid,” vervolgt Chris Driessen, pro-

de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Uiterlijk

en van alle moderne gemakken voorzien.

jectleider bij woCom. “Zo is er door Architektenburo

in april 2013, maar mogelijk al wat eerder, is het project

Ruimte68 een bouwplan uitgewerkt dat Bouwbedrijf van

volledig afgerond.

dingsruimte wordt vergroot en er worden

zijde van het monumentale pand niet veel
mag wijzigen en het toch aan de eisen van
deze tijd moet voldoen.

14

Mix van activiteiten

Gerven stap voor stap gaat uitvoeren.” De bouwwerk-

“Vanaf 2006 bieden wij in ’t Brouwershuis een mix van

zaamheden zijn inmiddels gestart, het project wordt naar

Kijk eens op www.youtube.com/rtvhorizon. Daar ziet u

wonen, logeren en werken,” aldus Kees Slager van Stichting

verwachting rond de zomervakantie opgeleverd.

een verslag van de starthandeling van RTV Horizon.

wocom

Op vrijdag 24 februari vond de feestelijke
opening plaats van het nieuwe Zorgcentrum
Nicasius (voorheen Nicasiushuis) in

Heeze.

Het huidige gebouw van ruim 30 jaar oud
voldeed zowel bouwtechnisch als functioneel
niet meer aan de eisen die hier tegenwoordig
voor gelden. Een van de nieuwe bewoners die

90-jarige maalt niet om
dubbele verhuizing
De verhuizing zelf is in zijn geheel uitgevoerd door een

Ook de verhalen van “vreuger” vertelt ze graag. Als oud-

verhuisbedrijf en werd gecoördineerd door Ananz (St.

ste dochter van een gezin met 11 kinderen was het f link

Annazorggroep). Mevrouw Verduyn-Guns is vol lof over

aanpoten. Haar man Wim Verduyn had vroeger een boer-

de verzorging die zij krijgt van het personeel van Zorg-

derij aan de Geldropseweg waar ze tot aan een brand, in

centrum Nicasius.

mei 1967, alles mee aanpakte. Zo stortte ze zich naast
het huishouden op hooien, dorsen, melken en de stallen

moest gaan verhuizen is de 90 jarige mevrouw

Vertellen over “vreuger”

uitmesten. Bij die bewuste brand ging de enige trouw-

Verduyn-Guns die op 29 februari de sleutel van

Haar vrije uren maakt ze vol met “veul buurten” met de

foto die ze had, in vlammen op en dat vindt ze tot op de

medebewoners en ze legt nog graag een kaartje. Ook de

dag vandaag nog steeds heel erg jammer. De brand had

kienavonden, puzzelen en tv kijken (Lingo en GTST), zijn

gelukkig geen gevolgen voor de veestapel want haar man

haar grote hobby’s.

wist, in zijn onderbroek, de 12 koeien van een wisse dood

haar nieuwe appartement in ontvangst nam.
t e k S t j a n Va n De n e i jnDe n

te redden. Na de sloop van de verbrande boerderij werd
het allemaal iets kleinschaliger. Het echtpaar Verduyn
ging verder met het houden van kippen.
Omdat de nieuwbouw ook maar tijdelijk is (2 jaar) moet
ze straks weer terug naar de oude locatie waar na de
sloop van het Nicasiushuis een prachtig zorgcentrum
komt. Zelf maakt de 90-jarige zich daar nog niet druk
om. Na een week heeft ze al best “goeien aard”, al is het
nog wel wennen. Het eten vindt ze prima. Vooral de appelmoes is blijkbaar veel lekkerder dan op de oude locatie). Ze hoopt stiekem dat ze nog zoveel mogelijk van

Ananz-medewerkers Tom Jansen en Angelique Rosenbrand verrichtten samen met de

het Zorgcentrum Nicasius kan gaan genieten. Mevrouw

Jarige Job de openingshandeling. De Jarige Job (Heezenaar Berry Knapen) knipte tot slot

Verduyn heeft er nu al zin in.

symbolisch een lint door. Aansluitend vond een open huis plaats en trakteerde woCom
op heerlijk gebak. Zo werd het eerste kopje koffie in de nieuwbouw voor bewoners én
verzorgenden extra feestelijk.

Frank van Lieshout, 63
w oonP l a at S:

Helmond

Huurt al bij wocom SinDS:
i k D o e m e e o m D at:

Désirée Kraaij, 48
w oonP l a at S:

1972

Tientallen jaren ben

Jan Peeters, 65

Budel-Schoot

Huurt al bij wocom SinDS:
i k D o e m e e o m D at:

w oonP l a at S:

1985

Ik het idee om huur-

Kyra van Helden, 23

Helmond

Huurt al bij wocom SinDS:
i k D o e m e e o m D at:

w oonP l a at S:

1972

Ik vind het leuk om

voor en met de wijk te werken.

Budel

Huurt al bij wocom SinDS:
i k D o e m e e o m D at:

2011

Dit een ontzettend

ik lid van woningbouwvereniging Hel-

ders op deze manier te betrekken bij ons

leuke kans is om meer bezig te zijn met de

mond West geweest en 12 jaar secretaris

huurdersblad erg vernieuwend vind. Zo

omgeving, zijn cultuur en geschiedenis en

in het bestuur. Ik voel nog steeds veel voor

wordt ‘Bij Buurten’ ook echt een krant,

de mensen die er wonen. Op deze manier

woningbouwzaken en vind schrijven leuk.

niet alleen vóór u, maar vooral ook dóór

kan ik in een leuk team op een creatieve

u. Aan deze verandering draag ik graag

en energieke manier bezig zijn met het

bij en wil u ook aanmoedigen om interes-

maken van een mooi en aantrekkelijk

sante verhalen te vertellen!

product: Bij Buurten!
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de achterkant van...

Wim Beeren - Kardinaal de Jongstraat 10 Budel
Wim zijn achtertuin. “Niks bijzonders”, zegt hij zelf. Maar dat is schijn. Wim is vogelliefhebber. En daarmee heeft hij in de
winter zijn handen vol. Dan is het een komen en gaan van hongerige, luidruchtige vogels. ’s Zomers is het een stuk rustiger.
Zijn kippen en een paar mussen. Daar doet Wim het mee. Het is niet anders. En de winter komt altijd terug. Zijn vogels ook.

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woningcorporatie woCom. Deze uitgave verschijnt
drie maal per jaar en wordt gemaakt door
en samen met medewerkers en huurders
van woCom.
Fotografie:

Jan van den Eijnden, Jan

Peeters, Patricia Boullart, Ad van Gerwen,
Scala Fotografie en anderen
Il l us t r at ies:

Kyra van Helden

Redactie en teksten:

Désirée Kraaij,

Jan Peeters, Frank van Lieshout, Jan van
Bussel, Bennie Kouwenberg, Kim Bakker,
Luuk Peters, Laurine Corten, Luke Hekers,
Scherpontwerp
Eindredactie:

Scherpontwerp, Luuk

Peters, Laurine Corten
Ontwikkeling en productie:

Scherpontwerp, 40Watt
Reacties
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën
voor Bij Buurten? Of wilt u meewerken als
redacteur, fotograaf of anderszins?
Dan horen we dat graag! Neem contact
op met Team Communicatie via
communicatie@wocom.nl
of 0493 49 76 66.
WoCom
Contact: 0493 49 76 66,
info@wocom.nl
Redactieadres: Postbus 36,
5710 AA Someren
Bezoekadres Someren:
Witvrouwenbergweg 2, Someren
Bezoekadres Helmond:
Mierloseweg 71, Helmond
www.wocom.nl
WoCom doet er alles aan om de juiste
informatie te verstrekken, maar is niet
aansprakelijk voor eventuele onjuistheden
in dit blad. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie in dit blad.
Gebruik of vermenigvuldiging van teksten
en foto’s uit deze uitgave is zonder toestemming niet toegestaan.

